
                            

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2022

FICHA DE INSCRICIÓN

DATOS PERSOAIS:
Nome e Apelidos:                                                                                                                     Data de nacemento (día – mes - año) 

DATOS DA NAI / PAI / TITOR/RA:
Nome e Apelidos D.N.I.

Telf.1 Telf.2 Telf. 3

Enderezo (rúa,avenida, praza) nº Piso

Localidade Provincia

Email

DATOS DAS PERSOAS QUE VEÑEN A RECOLLELO/A:

Nome e Apelidos D.N.I.

Nome e Apelidos D.N.I.

FICHA MÉDICA:

¿Alérxico/a a algún medicamento? Si Non         ¿Cal?

¿Alérxico/a a algún alimento? Si Non ¿Cal?

¿Debe tomar durante a suúa estadía en Si Non ¿Cal?
Vigozoo algún medicamento?

Observacións

DATOS DE ENTRADA E SAÍDA Emprego do servizo de atención matinal dende as 8:00 H: si / non

Hora de ENTREGA (de 8:00 a 10:00): Hora de SAÍDA ( de 14:00 a 15:00):

AUTORIZACIÓNS.

Eu con  D.N.I.                                        , autorizo  a

con D.N.I. a asistir á actividade solicitada e

permanecer baixo o coidado e supervisión dos monitores e manifiesto que o/a participante non padece enfermedade física ou

psíquica que lle impida a convivencia ou que poida supor un risco para a práctica da actividade.

Además dou a miña autorización para a realización de fotografías e videos do autorizado/a e a súa posible publicación na web e 
redes sociais de VigoZoo. SI                   NON 

Firma da nai / pai / titor-ra:

Política de privacidade

O tratamento dos datos de carácter persoal que se reciban a través desta sede electrónica axustarase aos principios e obrigacións establecidos no Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de 
abril de 2016 (RGDP), relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos ditos datos, e polo que se derroga á Directiva 95/46/CE, e a Lei Orgánica 
3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

https://vigozoo.com/proteccion-de-datos/

Aceptación da política de privacidade

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

